
 

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. 

 CNPJ/MF 12.489.315/0001-23 

NIRE 35.300.383.656 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de dezembro de 2020, às 10h00min, 

de forma exclusivamente digital conforme permitido pela Instrução Normativa nº 

81 de 10/06/2020 emitida pelo DREI - Departamento Nacional de Registro 

Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da Companhia, 

localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de 

Carvalho, nº 1996, 15º andar, Conjunto 151, H, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação da convocação face à 

presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 

6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 

Companhia. 

 

3. MESA: Presidente – José Luiz de Godoy Pereira. Paulo Roberto de Godoy Pereira 

- Secretário. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. 

 

5.DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes 

na ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem 

quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 

 

5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$ 807.080.529,00 

(oitocentos e sete milhões, oitenta mil, quinhentos e vinte e nove reais) para R$ 

818.858.328,14 (oitocentos e dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, 

trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), decorrente da fruição da 

redução de 75% (setenta e cinco por cento) do Imposto de Renda no valor total de 

R$ 11.777.799,14 (onze milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e 

noventa e nove reais e quatorze centavos), que se encontra na conta de Reserva 

de Incentivo Fiscal, sem alteração da quantidade de ações subscritas e com a 

consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a ter a 

seguinte redação: 

  Artigo 5° - O Capital social autorizado é de R$ 700.000.000,00 (setecentos 

milhões de reais). O Capital subscrito e integralizado é de R$ 

818.858.328,14 (oitocentos e dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e oito 

mil, trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), representada por 



2 

 

807.080.529 (oitocentas e sete milhões, oitenta mil, quinhentas e vinte e 

nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.  

 

 

6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi 

lavrada a Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes 

que, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que 

autorizam a sua lavratura em forma de sumário. Confere com o original lavrado em 

livro próprio. 

 

7. ASSINATURAS:  

 

Mesa:  

 

_________________________________ 

José Luiz de Godoy Pereira 

Presidente 

_________________________________ 

Paulo Roberto de Godoy Pereira 

Secretário 

 

 

Acionistas: 

 

 

 

___________________________________________________ 

Alupar Investimento S.A. 

José Luiz de Godoy Pereira          Paulo Roberto de Godoy Pereira 

  

  

______________________________________________________ 

AF ENERGIA S.A. 

Marcelo Patrício Fernandes Costa        Eduardo Henrique Alves Pires 

 

 

 


